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Ved gjenbruk av tekstiler jobber vi 
sammen mot fattigdom, ulikheter 
og klimautslipp. 
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I en 
undersøkelse 

av gjenvinning-
stasjoner

publisert i 2020 
gikk 30 gjenvinning- 

stasjoner i Danmark, 
Norge, Sverige og 

Tyskland gjennom en 
undersøkelse i et samarbeid 
mellom Humana People to 
People, Tyskland, UFF 
Danmark og UFF Norge.
Formålet med studien er å 
etablere en anbefalt praksis 
for innsamling av tekstiler for 
avfallsselskapene og 
kommunene. 
Det ble funnet en 

sammenheng mellom 
avfallsselskapenes 
informasjonsnivå og kvaliteten 
på tekstilene folk leverer til 
gjenvinningsstasjonene. 

Konklusjonen fra under- 
søkelsen var at bedre 
informasjon gir bedre kvalitet 
på de innleverte tekstilene, og 
UFF samarbeider nå med 
gjenvinningsstasjonene om å 
forbedre informasjonsnivået på 
anleggene.  

Rapporten for undersøkelsen er laget 
av Kaj Pihl, Environment & Recycling 
Advisor i Humana People to People.

Separat innsamling av brukbare 
tekstiler og tekstilavfall innen 2025
Det reviderte 
EU-rammedirektivet for avfall fra 
2018 inkluderer et krav om 
separat innsamling av tekstiler i 
medlemslandene innen 1. januar 
2025.

Brukbare tekstiler bør innsamles 
separat fra ikke-brukbare 
tekstiler ettersom majoriteten av 
innsamlingsaktører i Norge er 
veldedige organisasjoner, og 
ikke avfallsselskaper. 

Vi genererer midler til 
humanitært arbeid og bistand til 
U-land, og har derfor en svært 
verdifull omsetning som trues av 
utgifter i forbindelse med avfall.

Dette avfallet setter 
tekstilinnsamlere i økonomisk 
fare ettersom ikke-gjenbrukbare 
tekstiler svekker livsgrunnlaget 
for organisasjonene.

UFF er en medvirkende aktør i å 
sørge for at den nye ordningen 
vil fungere i Norge gjennom 
blant annet samarbeider vi har 
med gjenvinningsstasjoner.

UFF samler inn tekstiler over 
hele Norge, fra Lindesnes i sør til 
Mehamn i nord. Som en av de 
største innsamlingsaktørene i 
Norge tar vi et ansvar for at 
brukte tekstiler i Norge 
behandles på korrekt måte. 
 

Undersøkelse av 
gjenvinningstasjoner

Utfordringer for 
tekstilinnsamlere

Mengden innleverte tekstiler har 
økt med 50% fra 2011-2018

Vi forbruker i gjennomsnitt 15kg 
tekstiler årlig per person

31500 tonn tekstiler havner i 
restavfallet hvert år.

Prisen på “original” har sunket 
mellom 30-40% siden 2015

Tallene er hentet fra en kartlegging av 
brukte tekstiler av PlanMiljø (DK) og 
Østfoldforskning (NO) høsten 2019

 

 

Les undersøkelsen her

Les undersøkelsen her

Innsamlede 

Innsamling under Covid-19
og utfordinger

HELT-RENT-TØRT
Covid 19- situasjonen skapte 
store problemer for de fleste 
aktører i Norge som driver
tekstilinnsamling ettersom 
mengden donert tøy økte 
kraftig. Denne store økningen 
skyldes av folk som var isolert i 
hjemmene sine hadde god tid 
til å få ryddet i sku!er og skap.
Samtidig som givergleden økte 
stengte både butikker og sorte-
ringsentraler ned som et 

smitteverntiltak, og uten 
mulighet til å selge dette tøyet 
ble lagrene fort fulle.

UFF valgte å holde 
innsamlingen aktiv gjennom 
hele perioden og lykkes uten 
store problemer. 3 nye lagre på 
østlandet ble åpnet for å takle 
de store mengdene tøy som 
kom inn.Biogass og elektrisk 

lastebil

I 2020 sparte vi 
miljøet for ca 

58 500 tonn CO2 
ved at folk donerte 

tekstiler til UFF

Mepex consult har i oppdrag å 
kontrollere tekstilene UFF 
samler inn i Norge, 
og hva som skjer med de. Det 
utarbeides hvert år et et 
material- og miljøregnskap 

basert på opplysninger 
innhentet fra UFF og UFFs 
samarbeidspartnere. 
Tøyet blir sendt til sorterings-
anlegg, drevet av UFFs huma-
nitære søsterorganisasjoner 

eller kommersielle aktører, i 
Øst-Europa. Her blir tøyet fin-
sortert etter kvalitet og sesong 
og sendt videre ut i verden. 
En liten del av tøyet selges og 
sorteres i Norge.

Innsamlede tekstiler

UFF Norges tekstilinnsamling 
har nå Europas mest 
miljøvennlige innsamlingsflåte. 
Vi har investert i vår første 
biogass lastebil og elektrisk 
lastebil og er derfor pionerer på 
dette området som innsamlere. 

I 2018 fikk UFF sin første 
biogassbil, og i 2019 vår første 
elektriske lastebil. Innen 2020 
var bilene i normal drift etter 
tekniske utfordringer første 
året. Lastebilene driftes i Oslo 
og omegn, og er med på å gjøre 

luften i og rundt sentrum litt 
renere. Lastebilene rommer 
opptil 4 tonn klær, og el- 
lastebilen har en rekkevidde på 
100km.
Se filmen om el og biogass 
lastebilene  her

Gjenbruk 71%
Gjenvinning 19%
Tekstilavfall 5%
Annet avfall 5%

TEKSTIL- 
INNSAMLING

https://uffnorge.org/wp-content/uploads/2018/12/Kartlegging-av-brukte-tekstiler-og-tekstilavfall-i-Norge-KAJ.pdf
https://uffnorge.org/wp-content/uploads/2018/12/RCS-NOR.pdf?utm_source=PDF&utm_medium=Undersoegelse&utm_campaign=Downloads
https://www.youtube.com/watch?v=0jr_UoBT3kE&ab_channel=UFFSecondhand
https://www.youtube.com/watch?v=0jr_UoBT3kE&ab_channel=UFFSecondhand
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Samarbeid med Resirkula i Hamar
20. Februar åpnet UFF ny butikk i 
Hamar i samarbeid med Resirkula,
som er en gren av Sirkula IKS.  
Resultatet ble UFF Second Hand x 
Resirkula Sy-den, der vi deler et 
lokale på Torghjørnet i hjertet av 
Hamar. I denne butikken kan du 
både kjøpe second hand i god 
kvalitet fra UFF, og i tillegg leie 

symaskin av Resirkula eller bli med 
på sykurs.

Målet med dette samarbeidet er å 
oppfordre folk til å velge brukt, 
reparere det man har fra før, sy om 
noe man finner hos UFF som 
kanskje var litt for stort?, eller 
redesigne til noe nytt.

Pop-up i Oslo blir permanent butikk
UFF åpnet en Pop-up butikk i 
Tiger of Swedens gamle lokaler 
nederst i Hegdehaugsveien i 
Oslo, september 2020. 
Kontrakten ble forlenget i mars 
2021, så nå har UFF enda en 
permanent butikk i Oslo på 

kartet. Renovasjoner ble gjort 
under lock-down perioden, så 
vi kunne åpne en ”ny” og fresh 
butikk da butikkene i Oslo kunne 
åpne igjen i Mai. 
 

I år har UFF som vanlig satset på 
fargerike og konseptuelle butikker. 
Vårt mål er at det skal være enkelt
og inspirerende å velge brukt når du 
handler hos oss. UFF-jentene er en 
handy gjeng, så vi bruker i stor grad 

egne ansatte og svært lite innleide 
håndverkere når vi åpner nye 
butikker, slik at vi kan være 
kostnadse!ektive med midlene 
våre. 

Til Trondheim
20. mars, kunne vi ønske kunder 
velkommen i store flotte lokaler 
i  shoppinggaten Nordre gate 
i Trondheim. Butikken som går 
over to plan har plass til ca 4000 
nyere second hand og vintage. 

Vi ble tatt svært godt imot av 
Trondheim på åpningsdagen og 
hundrevis av kunder stod i kø i 
regn og vind utenfor pga restrik-
sjoner på hvor mange vi kunne 
slippe inn i butikken av gangen. 
 

SECOND- 
HAND

Covid-stengte butikker 
i 2020/2021

Ca
85 000 

solgte plagg i 
2020.  

REUSE-REPAIR-REMAKE

Pandemien har gått hardt utover 
mange bedrifter i denne tiden, 
og vi som alle andre har merket 
e!ekten av at folk holdt seg 
hjemme. Til tross for dette har 
vi klart å holde butikkene aktive 
forutenom Mars måned i 2020 
da vi valgte å stengte butikkene i 
begynnelsen av pandemien. 

I 2021 måtte Oslo butikkene 
måtte stenge fra 23.Januar og 
åpnet ikke før 06.Mai. 
Hamar og Trondheim har holdt 
åpent stort sett hele denne 
perioden, men med begrenset 
antall kunder i butikkene.

Butikken på torghjørnet måtte 
stenge en kort periode fra 
22.Mai-28.Mai 2021. Etter 
økende smitte i Hamar. 

Alle butikkene har hele perioden 
vi har hatt utfordringer knyttet til 
Covid-19 innført strenge rutiner 
for desinfisering av over -flater 
og håndhygiene hos de ansatte. 
Ingen ansatte har vært utsatt for 
smitte. 

OSLO 
Prinsensgate
Thorvald Meyers gt.
Hegdehaugsveien
HAMAR
Torghjørnet
TRONDHEIM
Nordre gate
WEBSHOP
nettbutikk.u!norge.org

Våre butikker

@u!_secondhand 

Se hva butikken i 
Hamar har å tilby her 

https://www.facebook.com/uffsecondhand
https://www.instagram.com/uff_secondhand/
https://nettbutikk.uffnorge.org/
http://nettbutikk.uffnorge.org
https://www.youtube.com/watch?v=PkGRl1BN-Wc&ab_channel=UFFSecondhand
https://www.youtube.com/watch?v=PkGRl1BN-Wc&ab_channel=UFFSecondhand


108 043 mennesker
Ble testet for malaria 

129 303 mennesker
Ble testet for HIV

Tall fra prosjektene
UFF støtter 2020

53 968 barn
Fikk gå på skole

2 885 barneskolelærere
I pågående eller 
fullført utdannelse

1 867 384 kondomer
Ble delt ut

I krisetider er det de som 
har det aller vanskeligst 
som rammes hardest.

Ifølge FNs rapport «Global 
Humanitarian Overview» for 
2021 viser at 235 millioner 
mennesker globalt kommer til 
å trenge en eller annen form 
for nødhjelp. Det er en 40% 
økning fra i "or.

Våre samarbieidspartnere har 
imidlertid god erfaring med å 
spre kunnskap og informasjon 
rundt smittsomme sykdommer 
etter å ha arbeidet med 
elimineringen HIV og 
Turberkulose i mange år.

 Covid-19 tiltak ble dermed 
raskt iverksatt i alle prosjekter, 
og studenter og 
lærerstudenter gikk over til å 
bruke digitale flater for studier 
i lock down perioden.

Kampen mot 
pandemier i 
epidemi-tider

35 386 mennesker
Ble testet for tuberkulose

BISTANDS- 
MIDLER

Angola - Botswana - China - Congo - Guinea Bissau - India - Malawi - Mozambique - Namibia - South Africa - Zambia - Zimbabwe

Håndvask i Zimbabve

UTDANNING-MAT-MEDISINER

3,4 
Millioner

Mennesker
nådd

38
Prosjekt
Enheter

12 
Land

involvert

22,6
Millioner
kroner til 
bistand

Retten til god helse tilhører 
oss alle. Uavhengig av hvem 
vi er, hvor vi bor, eller hvor mye 
vi tjener. Nå som man har funnet 
vaksine mot COVID-19, må den 
være tilgjengelig for alle men-
nesker. I alle land. Gratis. Det må 
være en “folke vaksine”.

Humana People to People 
og UFF har sluttet seg til The 
People’s Vaccine Alliance, en 
voksende bevegelse som krever 
at COVID-19-vaksine skal be-
handles som et o!entlig gode og 
ikke for profitt. People’s Vaccine 
Alliance et samarbeid mellom or-
ganisasjoner inkludert Amnesty 
International, Free the Vaccine, 
Frontline AIDS, Global Justice 
Now, Oxfam, Public Citizen, 
SumOfUs, Tearfund, UNAIDS og 
Yunus Center.

Ulikhet og fattigdom fratar 
folk muligheten å delta i vak-
sinasjonsprogrammer for CO-
VID-19-vaksinasjon, hovedsake-
lig i mellom- og lavinntektsland. 

I dag er det de store legemid-
delselskapene som har funnet 
vaksine mot COVID-19. Disse er 
patenterte og kan ikke kopieres 
av andre legemiddelselskaper. 
Dette gir dem et monopol på 
vaksinen, og gir dem frihet til å 
sette den prisen de selv ønsker.

Vår beste sjanse for å være 
trygge er å sikre at en CO-
VID-19-vaksine er tilgjengelig 
for alle. Dette vil bare være 
mulig med en endring i hvordan 
vaksiner produseres og distribu-
eres – farmasøytiske selskaper 
må tillate at COVID-19-vaksinene 
produseres så bredt som mulig 
ved å dele sin kunnskap uten 
patenter.

Humana People to People og 
UFF støtter People’s Vaccine Al-
liance i å oppfordre regjeringene 
til de første verdenslandene og 
de store farmasøytiske selskape-
ne som holder COVID-19-paten-
tene for å sikre at COVID-19-vak-
sinene blir gitt gratis til alle.

People’s vaccine



Childrens Town er en 
”landsby” i Zambia, der for-
eldreløse barn, og barn med 
spesielle utfordringer får mu-
ligheten til  å gå på skole og 
lære seg livsgrunnlegende 
ferdigheter. 

Siden oppstarten har skolen 
støttet mer enn 2500 tidligere 
gatebarn, foreldreløse barn fra 
store byer i Zambia og omegn, 
og har forvandlet mange til land-
brukere, gründere, ledere og 
akademikere.

Når de blir brakt til Children’s 
Town, gjennomgår de psykoso-
sial rådgivning som er en konti-
nuerlig aktivitet under oppholdet 
i “byen” for at de skal gjenvinne 
sine livsverdier og selvtillit. Når 
de gjennomgår rådgivning, er de 
organisert i ’Familiegrupper’ der 
de blir behandlet som søsken.

Childrens Town 
-Zambia

Promise Mweemba er fra 
Mazabuka, Zambia. 
Da faren ble skilt og giftet seg 
på nytt, dro han for å bo hos 
onkelen sin. Når han var 16, satte 
onkelen ham uforventet på en 
buss til Lusaka for å finne moren. 
Da begynte hans nomadiske, 
vagabond liv. Han hadde aldri 
vært i Lusaka før, og da han kom, 
ventet han på moren som aldri 
dukket opp. For å ska!e penger 
til mat solgte han alt han hadde 
på seg.
I to måneder bodde han på ga-
ten sammen med sine nye 
venner. Han flyttet deretter til 

Solwezi, men der var livet uut-
holdelig. Fremmede satte ham 
på en buss tilbake til Mazabuka, 
men han dro av gårde i Kabwe. 
Etter seks måneder flyttet han til 
en jordbruksblokk for å finne noe 
å leve av. Det var her vandringen 
hans ble oppdaget og stoppet. 
Han ble ført til en politistasjon, 
hvor en sosialarbeider tok ham 
med til et omsorgsbolig. Noen 
dager senere ble han hentet til 
DAPP Children’s Town School i 
Chibombo. Promise har nå fått 
muligheten til en utdannelse 
og en lysere fremtid i Childrens 
Town

Historien om 
Promise

Promise Mweemba, fra Mazabuka, Zambia.

Et praktisk og teoretisk      
utdanningsprogram 

Tilbyr yrkesopplæring til 
sårbare ungdommer.                 

Fremmer god helse og ånd 
gjennom sport og kultur.

Barna deltar i å drive byen, og 
bidrar til økonomisk bærekraft.

Fysisk og psykisk 
rehabilitering av tidligere 
gatebarn. 

Landbruk og matprodusksjon 
for å generere inntekt.

HPP India feirer 10 år 
med å utdanne 
kvalitetslærere gjennom  
Necessary Teacher 
Training Programme i India. 

Under det toårige NeTT-pro-
grammet blir studenter ut-
dannet til å bli kvalitetslærere 
som vil ha evnen til å forbedre 
læringsutbyttet til barna i sko-
lene og veilede dem til å 
gjøre det på en helhetlig 
måte. Studentene bruker 
kreative, varierte og engasje-
rende metoder for å undervi-
se og til å organisere student-
drevne læringsaktiviteter.

NeTT-programmet fokuserer 
på en lærers samlet vekst 
- byggingen av lærerper-
sonligheten. En god lærer er 
noen som formidler kunnskap 
relatert til læreplanen, samt 
stimulerer studentene til å bli 
ansvarlige samfunnsmedlem-
mer og innbyggere i landet for 
seg selv og de rundt dem.

Jubileum for 
NeTT - India

Gajendra Bhausar   
En NeTT Programme utdannet elev fra , 
2016-18 kullet. 
DIET Dewas, Madhya Pradesh 

”

”Vi bør alltid oppmuntre barnas 
nysgjerrighet. En gang spurte en elev i 
klassen meg hva et hydraulisk system er. 

Jeg organiserte en workshop, og 
sammen med elevene laget et hydraulisk 
system og ga dem en praktisk 
demostrasjon av hvordan det fungerer, 
slik at studentene kunne forstå temaet 
grundig.

Les flere 
historier fra 

NeTT, eller se 
filmen 

https://uffnorge.org/wp-content/uploads/2018/12/NeTT_ten_years.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LdaxldvB9mc&ab_channel=HumanaPeopleToPeopleIndia


Jesper Pedersen går av med pensjon. 
Allerede i 1977 begynte Jesper 
sin karriere som frivillig i UFF 
Danmark. I 1987 satte han kursen 
mot Norge, hvor han ble ansatt 
for å sette ut containere, åpne 
butikk og sorteringssentral. 
Han drev sorteringssentralen 
frem til 1991 da han ble ansatt 
som daglig leder. 

Jesper gikk av med pensjon i 
2020, men ikke før han fikk kjørt 
lastebil, sortert tøy, pakket 
containere, håndtert de ansatte, 

drevet virksomheten fremover, 
laget informasjonsarbeid, flyttet 
sorteringsproduksjonen, og 
skapt en landsdekkende 
innsamling med flere tusen 
containere. 

Vi ønsker Jesper en fantastisk 
pensjonisttilværelse etter å ha 
vært et arbeidsjern og stor 
pådriver for hva UFF har blitt til i 
dag, og takker så mye for alt han 
har bidratt med til UFF’s arbeid i 
Norge. 

Idrettens tekstilinnsamling 

UFF har samarbeid med lokale 
idrettslag om innsamling av tøy. 
Per i dag er 195 lokale 
idrettsforeninger, klubber og lag 
over hele landet med i 
ordningen. 

I 2020 ble det overført NOK 1,5 
millioner kroner fra Idrettens 
Tekstilinnsamling til idrettens 
lokale aktiviteter. Idrettens 

tekstilinnsamling bidro med over 
1000 tonn tekstiler til UFFs 
innsamling. Det takker vi alle 
klubbene som har vært med å 
bidratt for.  

Nye containere
I år skiftet vi design på 
sportscontanere til et mer 
moderne design slik vi gjorde i 
2018 med de ordinære 
containerne. 

Programmene UFF støtter, og arbeidet som blir gjort i Norge
 omfatter de fleste av FNs verdensmål som er en felles arbeidsplan 

for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene:

ANSTENDIG ARBEID

OG ØKONOMISK 

VEKST

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

SAM ARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANS ARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

v

Lær mer om vårt arbeid

Jesper kan endelig nyte pansjonisttilvæ-
relsen med hundene Embla og Bonnie

” Det har således vert et 
spennende arbeid og gitt 
en god mening både hva 
gjeller utviklingsarbeid og 
miljøarbeid. ”

@u!norge 
UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENTVANN OG 
GODE SANIT
ÆRFOR

-
HOLD

UFF er medlem av 
bistandsnettverket 

Humana People to People

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge
Foreningen UFF-butikkene i Norge

Adresse: Lindebergvegen 3c, 2016 Fogner
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@u!norge.org

https://www.facebook.com/uffnorge
https://www.instagram.com/uffnorge/
https://uffnorge.org/vart-arbeid/

